
 
 

 
BEAUTY ASTAXANTHIN 
 
Astaxanthine is een carotenoïd die door algen wordt 

gemaakt om zich te weren tegen schadelijke 

invloeden van buitenaf, zoals zonlicht en 

vervuiling.  Beauty Astaxanthin bevat het 

gepatenteerde AstaReal® afkomstig uit deze micro-

algen. Astaxanthine is een echte mooimaker voor de 

huid.  Het helpt de hydratatie van de huid en 

vermindert de zichtbare tekenen van het ouder 

worden (minder rimpels).  Astaxanthine zorgt voor 

een jeugdige glow. Toevoeging van vitamine C en 

vitamine E helpt de cellen beschermen tegen oxidatieve schade door UV-straling.  

Beauty Astaxanthin kan goed worden genomen als aanvulling op NutraSkin 

Collagen Drink.  

 

SAMENSTELLING PER DAGDOSERING (1 SOFTGEL):  * RI 
Astaxanthine (Uit Haematococcus Pluvialis) 4 mg 
Vitamine C (Ascorbinezuur) 60 mg     75% 
Vitamine E (D-alfa-tocoferol) 10 mg     83% 
*RI = Referentie-inname 

 
INGREDIËNTEN: 
Zonnebloemolie (vulstof), softgelcapsule (verdikkingsmiddel -gelatine, glycerine - 
gezuiverd water, ijzeroxide als kleurstof), AstaReal® (astaxanthine), vitaminen, 
glycerol (emulgator), siliciumdioxide (antiklontermiddel). 
 
GEADVISEERD DAGELIJKS GEBRUIK: 
1 tot 2 softgels per dag met ruim water innemen. Bij voorkeur tijdens een maaltijd.  
 
Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang, 
evenals een gezonde voeding. Een voedingssupplement is geen vervanging van 
een gevarieerde voeding. 
 
Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 
 
Inhoud: 60 softgels 

Voedingssupplement. Categorie: kruiden, vitaminen. 
 

 

 



 
 

MULTI BEAUTY 

Multi Beauty is een goede aanvulling op de vitaminen 

en mineralen die je al dagelijks uit je voeding haalt. 

Multi Beauty bevat een ruime maar verantwoorde 

hoeveelheden B-vitaminen, zoals goed opneembare 

vormen van vitamine B6 en B12, die vermoeidheid 

helpen verminderen. 

Met biotine dat je haren sterk houdt en bijdraagt aan 

het behoud van een gezonde huid. Multi Beauty bevat 

selenium en zink voor het behoud van normale 

nagels. Koper draagt bij tot een normale pigmentatie 

de huid en het haar. 

De 100% natuurlijke, vegetarische capsule bevat bovendien bijzondere 

aanvullingen zoals zeaxanthine, luteïne, OPC uit druivenpitextract en broccoli-

extract. 

SAMENSTELLING PER DAGDOSERING (2 CAPSULES): *RI 
Vitaminen 
Betacaroteen 6 mg 
Vitamine B1 (thiaminemononitraat) 7 mg (636%*) 
Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) 3 mg (214*) 
Vitamine B3 (nicotinamide) 63 mg (394%*) 
Vitamine B5 (calcium-d-pantothenaat) 21 mg (350%*) 
Vitamine B6 (pyridoxaal 5 fosfaat) 3 mg (214%*) 
Vitamine B12 (methylcobalamine) 75 mcg (3000%*) 
Foliumzuur (Quatrefolic) 400 mcg (200%*) 
Biotine (d-biotine) 300 mcg (600%*) 
Vitamine C (ascorbinezuur) 180 mg (225%*) 
Vitamine D3 (cholecalciferol) 10 mcg (200%*) 
Vitamine E (d-alfa-tocoferylacetaat) 20 mg (167%*) 
 
Mineralen 
IJzer (fumaraat) 14 mg (100%*) 
Zink (sulfaat) 15 mg (150%*) 
Jodium (kaliumjodide) 100 mcg (67%*) 
Mangaan (bisglycinaat) 3.5 mg (175%*) 
Koper (bisglycinaat) 2000 mcg (200%*) 
Chroom (picolinaat) 200 mcg (500%*) 
Selenium (L-selenomethionine) 100 mcg (182%*) 
Kruiden en overig 
Citrus bioflavonoïden (Extract 60%) 50 mg 
Druivenpit (extract 95% OPC) 24 mg 
Luteïne (Tagetes Erecta Extract (10% Luteine) 20 mg 
Zeaxanthine (Tagetes Erecta Extract (0,5% Zeaxanthine)) 1 mg 
Broccoli (extract) 80 mg 
Inositol 10 mg 
Choline (bitartraat) 20 mg 
PABA 20 mg 
 * RI = Referentie Inname.  

 
 



 
 

 
INGREDIËNTEN: 
Vitaminen, aardappelzetmeel (vulstof), pullulan (verdikkingsmiddel / capsulehuls), 
mineralen, bioflavonoidencomplex (60%), broccoli-extract, druivenpitextract (95% 
OPC), zonnebloemolie (antiklontermiddel), zeaxanthine, luteïne. 
 

GEADVISEERD DAGELIJKS GEBRUIK:  
2 capsules per dag, bij een maaltijd met water innemen. 
 
Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang. Een 
voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Dit 
voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar. 
 
Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 
 
Inhoud: 90 vegacaps 

Voedingssupplement. Categorie: vitaminen, mineralen, kruiden.  
 
 

MAGNESIUM 

Magnesium is goed voor de spieren en belangrijk voor 

het behoud van sterke botten en tanden. Veel sporters 

hebben baat bij magnesium, omdat het een rol speelt 

bij behoud van sterke en soepele spieren. Verder is het 

betrokken bij meer dan 300 enzymatische processen.  

Magnesium helpt energie vrij te maken uit vetten, 

koolhydraten en eiwitten en ondersteunt zo het 

energieniveau. Deze tabletten bevatten de goed 

opneembare, organische vorm van magnesiumcitraat. 

 
SAMENSTELLING PER DAGDOSERING (1 TABLET) *RI: 
Magnesium (citraat) 200 mg 53%* 
*RI = Referentie-inname 

INGREDIËNTEN:  
Mineralen, microkristallijne cellulose (vulstof), natrium-carboxylmethylcellulose 
(vulstof), HPMC (glansmiddel/coating), magnesiumstearaat (plantaardig - 
antiklontermiddel), titaniumdioxide (minerale kleurstof). 
 
GEADVISEERD DAGELIJKS GEBRUIK: 
1 tot 2 tabletten per dag met ruim water innemen. Bij voorkeur tijdens een 
maaltijd. 
 



 
 

Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang. Een 
voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 
 
Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 
 
Inhoud: 100 tabletten. 

Voedingssupplement. Categorie: mineralen. 
 

PURE C 

Pure C bevat 1000 mg vitamine C per tablet, 

aangevuld met natuurlijke bioflavonoïden. Vitamine 

C ondersteunt de afweer van het lichaam en draagt 

bij aan de vorming van collageen dat helpt om de 

huid, kraakbeen en botten te verstevigen. Daarnaast 

is vitamine C een antioxidant die helpt de cellen 

beschermen tegen oxidatieve schade door UV-

straling. Vitamine C is goed bij vermoeidheid en 

moeheid en heeft het een positieve invloed op de 

werking van het zenuwstelsel. 

SAMENSTELLING PER DAGDOSERING (1 TABLET): *RI 
Vitamine C (ascorbinezuur) 1000 mg    1250%* 
Citrusbioflavonoïden (extract 60%) 50 mg 
*RI = Referentie-inname 

INGREDIËNTEN: 
Vitaminen, katoenzaadolie (bindmiddel), microkristallijne cellulose (vulstof), 
bioflavonoïdencomplex (60%), magnesiumstearaat (plantaardig  
antiklontermiddel), siliciumdioxide (antiklontermiddel), HPMC (glansmiddel/ 
coating). 

GEADVISEERD DAGELIJKS GEBRUIK: 
1 tablet per dag met water innemen, bij voorkeur tijdens een maaltijd. 
 
Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang. Een 
voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 
 
Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 
 
Inhoud: 90 tabletten. 

Voedingssupplement. Categorie: vitaminen, kruiden. 


